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 مقدمة النارش

كافة بتناول  نحن نعنى يف املجموعة العربية للتدريب والنرش عىل نحو خاص 

ما يهم املنظامت   وكلالقضايا واملتغريات املتالحقة ومتطلبات اإلصالح اإلداري واالقتصادي

املشرتك مع عمالئنا يف   الهدفإىلوالتعرف أيضا عىل التجارب العاملية الناجحة للوصول 

من الخرباء  وير الكفاءات البرشية مرتكزين بذلك عىل قاعدة بياناترفع وتط

وعمليا مبا يتواكب  واملتخصصني واالستشاريني املؤهلني لتنفيذ وإدارة كافة الربامج علميا

للتدريب والنرش القيام  مع طبيعة عمل املنظامت، كام يتضمن نشاط املجموعة العربية

 تفعيل نشاط إىلظهرت الحاجة  تخصصات وقدبجميع أنواع االستشارات يف كافة ال

الربامج التدريبية يف املجموعة العربية للتدريب والنرش لتخاطب احتياجات محددة 

بدراسة وتحديد االحتياجات التدريبية  للرشكات والجهات املختلفة من خالل القيام

وذلك لرفع معدالت أداء  للرشكات وتصميم برامج خاصة تفي بهذه االحتياجات

 .العاملني وتنمية مهاراتهم املختلفة

 :برامجنا التدريبية

تغطى كافة التخصصات التي تحتاجها القطاعات املختلفة ونذكر من هذه الربامج  

 :عىل سبيل املثال
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  للمستويات اإلدارية املختلفةاألعاملاملهارات اإلدارية واإلرشافية وإدارة . 

 املهارات السلوكية والقيادية. 

 حاسبة بجميع فروعها وتخصصاتهاامل. 

 املالية واالستثامراإلدارةالتمويل و . 

 :يف التدريب أسلوبنا 

 عىل التلقني هال نعتمد يف التدريب عىل األسلوب التقليدي الذي يعتمد بدور 

، ولكن نرى أن التدريب مبفهومه الحديث يجب أن يعتمد عىل وإعطاء املحارضات

ومساعدة املتدرب عىل طرح املشكالت التي قد .. الحوار والنقاش وتبادل الخربات

 تحقيق االستفادة املرجوة من إىلتواجهه يف عمله ووضع تصوراته للحلول مبا يؤدى 

 : ب مثلونعتمد يف التدريب عىل العديد من األسالي. حضور الربنامج

 دراسة ومناقشة الحاالت العملية. 

 االستقصاءات وتبادل اآلراء واملقرتحات. 

 األفالم التدريبية 

 متثيل األدوار. 
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كذلك لدينا مجموعة متميزة من قاعات التدريب التي تم إعدادها بأحدث  

 من  تقديم خدمة تدريبية عىل أعىل مستوىإىلالوسائل السمعية والبرصية مبا يؤدى 

 الجودة 

 :أنواع الربامج التي نقدمها

 هناك نوعان من الربامج 

 :ةبرامج مركزي

نقوم وهى الربامج املدرجة يف الخطة السنوية بتواريخ وأماكن محدده والتي  

العريب، وبعد ذلك  بإرسالها يف بداية كل عام للمؤسسات والهيئات والجهات يف أنحاء العامل

 .  الربامجاملختلفة عىل تلكنتلقى الرتشيحات من الجهات 

 :ةبرامج تعاقدي

نظرا لصعوبة احتواء خطة الربامج السنوية عىل جميع الربامج يف املجاالت  

 واألنشطة املختلفة وكذلك مواعيد وأماكن الربامج املدرجة بالخطة قد تكون والقطاعات

تفصييل  قد تطلب جهة ما تنفيذ برنامج أو املؤسسات أوغري مالمئة لبعض الجهات 

متخصص يتامىش مع طبيعة عمل تلك الجهة بالتحديد لذلك يتم تنفيذ برامج تعاقديه 

يتم تصميمها لتلبية احتياجات الجهة الطالبة بشكل خاص يف املكان والزمان املناسب 

 . لها
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   :مدة برامج التدريب

تم تصميم وإعداد وتنفيذ برامج تدريبيه قصرية للمؤسسات والهيئات ترتاوح  

وهناك برامج تأهيلية ..  أربعة أسابيعإىل) خمسة أيام عمل(تها من أسبوع تدريبي مد

ن ي وعرشة أربعإىلوترتاوح مدتها من مثانية أسابيع ) دبلومات(وهى ما يطلق عليها 

 . أسبوعا تدريبيا وحسب ظروف الجهة الطالبة
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 مقدمة

منا بان التنمية  إمياناية للتصنيف وفوائده، األساساملفاهيم : يتضمن املحتوى

فعندما يتقن العاملون باملكتبات . األداء يف تطوير العمل وتحسني األساسالبرشية هي 

عمليات التصنيف فان ذلك ينعكس بصورة مبارشة عيل مستوي تقديم الخدمات 

 . ألهدافهااملكتبية ومدي تحقيق املكتبة 

)  العرشيخطة تصنيف ديوي(ومن أفضل النظم التي ظهرت يف مجال التصنيف 

ًأبرز هذه النظم وأوسعها انتشارا، وقد وضعه العامل األمرييك  والتي تعترب واحدة من بني

 صفحة تحتوي عىل 42م يف 1876بنرش الطبعة األوىل منه عام  ملفل ديوي، الذي قام

ثم توالت الطبعات يف الصدور والتوسع ) 999 إىل 000(فروع املعرفة من  من) 1000(

 .ًرت أخريا الطبعة الحادية والعرشونحتى صد والتحديث

ونتمنى أن يستفيد العاملون يف مجال املكتبات من هذه املادة، واستيعاب  

ية للتصنيف والرتكيز عيل التطبيقات العملية التي تخدم التدريب، األساساملفاهيم 

  .وتطبيقها يف واقع املكتبات العربية
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 ملن يوجه ؟

 مبثابة ات واملعلومات، حيث يعد هذا املحتوى  املتخصصني يف مجال املكتبإىل

 وفق خطة تحديث ملعلوماتهم حول التصنيف ودليال للعمل التطبيقي للتصنيف

 .تصنيف ديوي العرشي

 الدارسني لعلوم املكتبات واملعلومات حيث يعترب مرشدا لهم لطريقة التصنيف إىل 

 .العملية بعيدا عن النظريات والرسد املعريف

 دليال لهم  يف املكتبات ومرافق املعلومات من غري املتخصصني حيث يعترب العاملنيإىل 

 كيفية إىلقسام املعرفة وفق خطة ديوي العرشي، ومرجعا يرشدهم أيف التعرف عيل 

 .التعامل مع خطة تصنيف ديوي العرشي

 قسام املعرفة أ إىل الباحثني يف مجاالت املعرفة املختلفة، حيث ميثل دليال لهم إىل

 .  تنظيم املكتبات، التي تستخدم تصنيف ديوي العرشيوطرق

 :الهدف

املعلومات ملني يف املكتبات ومرافق ا تنمية مهارات التصنيف لدي العإىلهدف ت

 واملعلومات، كام ميثل من املتخصصني وغري املتخصصني وكذلك داريس علوم املكتبات

فية تنظيمها باملكتبات ومرافق دليال للباحثني باملكتبات للتعرف عيل أقسام املعرفة وكي

 . املعلومات
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 التصنيف

 وفـق أي قسـمها التصنيف هـو متييـز األشـياء بعضـها عـن بعـض، وصـنف األشـياء

واحـدة  تشابهها إىل مجموعات تضم كل مجموعة وحـدات تشـرتك يف صـفة أو خاصـية

  ..عىل األقل

 توضع يف لصوفيةاألقمشة ا :وللتصنيف استخدامات عديدة يف حياتنا اليومية فمثالً

واألقمشة الحريرية توضع يف مكان ثالث  ،ألقمشة القطنية توضع يف مكان ثانمكان وا

 .ورسعة العثور عىل املطلوب عند الحاجة ويفيدنا التصنيف يف توفري الوقت. …وهكذا 

املواد املكتبية املوجودة يف املكتبة،  وميكن تطبيق املفهوم العام للتصنيف عىل

 ..ًاملوضوعي أساسا للفصل بني املواد لتشابهوذلك باتخاذ ا

املعرفة البرشية إىل موضوعات متباينة  والتصنيف يف املكتبات مبني عىل تقسيم

بشكل يؤدي إىل إبراز موضوعات املعرفة  مع إعطاء رمز معني لكل موضوع، وذلك

ع مبا عىل الخاص مع مراعاة عالقة كل موضو البرشية يف ترابط منطقي يتقدم فيه العام

 ..يليه من موضوعات
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 تعريف التصنيف

هو فن اكتشاف موضوع الكتاب والداللة عليه برمز من رموز خطة التصنيف 

 .تستخدمها املكتبة التي

 :خطوات تصنيف املكتبة

 تنظيم املواد حسب الطبيعة املادية  1-

ويف هذه الخطوة يتم عزل بعض املواد التي تشرتك يف خاصية معينة، وترى  

  :وضعها يف مكان خاص فمن املواد التي ميكن عزلها ما ييل كتبة أن من املفيدامل

 حـيـث تفـصـل كـتـب املراـجـع ـعـن ـمـواد املكتـبـة األـخـرى لطبيـعـة :كـتـب املراـجـع -أ  

  ..استخدامها، وألنها ال تعار

  ..تفصل عن املجموعات األخرى لطبيعة محتواها  حيث:الدوريات -ب

  ..ترتب وحدها لقيمتها املادية والعلمية  حيث:ةاملخطوطات والكتب النادر -ج

 : التسجيالت الصوتية واملرئية  2-

  ..وحدها لشكلها املميز حيث تحفظ 

  ..حيث ترتب وحدها لصغر عمر قرائها: كتب األطفال  -أ  
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  ..حيث تفصل عن الكتب العربية الختالف اللغة: الكتب األجنبية -ب

  .. يف املخازن لقلة الطلب عليهاحيث تحفظ: املتقادمة الكتب -ج

  ..حيث تحفظ يف مكان خاص بها :الكتب ذات الحجم الكبري  -د

 ..مؤلفيها حيث تفصل عن املجموعة وترتب حسب: القصص -ه

 :فوائد التصنيف يف املكتبة

وذلك بداللة إىل ما يريدونه من مواد برسعة وسهولة  يساعد القراء عىل الوصول -1

 عىل الكتاب، والذي تسجيلة الوعاء االلكرتوين، واملوجود  يفرمز التصنيف املوجود

  ..يحدد موقع املادة عىل الرف

ًحدودا واضحة ملختلف أصول املعرفة وفروعها وبالتايل مينع اختالط وتداخل  يضع -2

 ..املكتبة مع بعضها البعض مواد

 الرف فلو بحثنا عىل. املعلومات حسب موضوعاتها يخدم القارئ يف الوصول ألوعية -3

ًفسوف نجد يف نفس املكان كتبا أخرى شبيهة  عن كتاب يف موضوع معني ومل نجده

  ..يف موضوع الكتاب الذي نبحث عنه

  بعض أرقاميكشف مواضع النقص والضعف يف مقتنيات املكتبة، فكلام تبني أن هناك -4

 التصنيف مل تستخدم، أو أنها مستخدمة لعدد قليل من أوعية املعلومات، دل ذلك

  ..ىل ضعف املوضوعات التي متثلها تلك األرقامع
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الكتب بحيث يسهل استخدامها ومن ثم إرجاعها إىل  يوفر وسيلة مثالية لتنظيم -5

 ..أماكنها بعد االستعامل

 : عنارص خطة التصنيف الجيدة

   وهي موضوعات التصنيف من خالصات عرشة ومئوية وألفية:الجداول -أ  

  .  الرموز، التي تعرب عن املوضوعات وهي األرقام أو:الرتميز  -ب

 ولكنه ال  والذي يسهل معرفة املوضوعات ورموزهاالكشاف النسبي املرتب هجائيا  -ج

  يغني عن الرجوع للجدول 

والرموز يف وقد تم ترجمة خطة التصنيف العرشي لديوي، وتعديل بعض الجداول 

 ليتفق مع مجتمعنا واإلسالمي  والتاريخ العريباإلسالمياللغة العربية وأدبها والدين 

 . مع املحافظة عىل جوهر الخطةواإلسالميالعريب 

 سواء كان هذا الوعاء كتابا أو دورية، مطبوعا أم معريفوليك نصنف أي وعاء 

تتمكن من  مسموعا أو مرئيا، ورقيا أو غري ورقي فيجب تحديد موضوع الوعاء حتى

 . وعالوصول إىل الرمز أو الرقم الدال عىل املوض

  ولنا أن نتساءل كيف ميكن تحديد املوضوع للوعاء املعريف ؟ 

 :  يأيتميكن ذلك من خالل ما

 فـقـد يـكـون عـنـوان الكـتـاب مـعـربا ـعـن موـضـوعه، فـمـثال : ـصـفحة العـنـوان -1
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املدخل إىل علم الفهرسة موضوعه الفهرسة، دراسات يف علم القرآن موضـوعه 

تحديـد املوضـوع مـن صـفحة قـد يصـعب : القرآن الكريم قامئـة املحتويـات

العنوان، فيتجه املصنف إىل قامئـة املحتويـات وهـي رسد موضـوعي ملحتـوى 

 .الوعاء

قد يضطر املصنف إىل قراءة املقدمة أو التصدير ملعرفة : املقدمة أو التصدير -2

 .املوضوع

 .ورد بالوعاء ملا تحتوي بعض الكتب عىل كشافات موضوعية: الكشافات -3

قد يلجأ املصنف إىل قراءة جزء من نص الكتاب مثال لتحديد : نص الوعاء أو املنت -4

 .املوضوع بدقة

تفيد كثريا يف تحديد املوضوع وخاصة يف املوضوعات : وظيفة املؤلف ومؤهالته -5

مثال األرض قد تعالج جيولوجيا أو فلكيا أو أقتصاديا، : التي تعالج يف أكرث من مجال

ؤلف أستاذ جيولوجيا تكون األرض فإذا كان امل.أو جغرافيا طبيعية أو زراعية

جيولوجيا، وإذا كان املؤلف أستاذ جغرافيا طبيعية يكون املوضوع جغرافيا طبيعية، 

 .وهكذا يف كل املوضوعات

 ...املتخصصون يف موضوع الوعاء -6
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وهي قوائم تعدها املكتبة الوطنية لالنتاج الفكري : القوائم الببليوجرافية املعيارية -7

تي تتبعها، ويكون بها فهرسة معيارية الوعية املعلومات، ميكن الصادر بالدول ال

  .االهتداء بها يف معرفة موضوع وعاء املعلومات

 تصنيف ديوي العرشي 

 إالاملكتبات يف مختلف أنحاء العامل  يوجد مجموعة من أنظمة التصنيف تتبناها 

ًارا، وقد وضعه أبرز هذه النظم وأوسعها انتش أن تصنيف ديوي العرشي يعترب من بني

 صفحة 42م يف 1876بنرش الطبعة األوىل منه عام  العامل األمرييك ملفل ديوي، الذي قام

ثم توالت الطبعات يف الصدور ) 999 إىل 000(فروع املعرفة من  من) 1000(تحتوي عىل 

 .والتوسع والتحديث

 :النظام املبادئ التي بني عليها

 .وعاتالشمولية يف استيعاب جميع املوض   1-

املعرفة، فقد قست املعرفة البرشية إىل عرشة أقسام  العرشية يف أسلوب تقسيم   2-

قسم كل أصل إىل عرشة فروع، ثم قسم كل فرع إىل  ، ثم)األصول(رئيسية سميت 

 .بأنه عرشي عرش شعب، ومن هنا تأيت صفة النظام

 بحيث ال دة يف الرتقيمقاع )ديوي(الثالثية يف تكوين األرقام الرئيسية، فقد اعتمد    3-

ولذلك فإن أول رمز أو رقم يف  أرقام،) 3(يقل الرمز املعطى ألي موضوع عن 

 )999(وآخر رمز هو ) …(تصنيف ديوي هو 
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 الهرمية يف تفريع املعرفة من العام إىل الخاص، كلام أصبح عندنا موضوع جديد   4-

 ً. تحديداًأكرث تخصصا من املوضوع املتفرع منه أو مبعنى آخر أكرث

  :ومثال عىل ذلك

  الفنون  700

  التسلية والرتفيه  790

  األلعاب الرياضية خارج املنزل  796

  كرة القدم  796.33

كرة ( إن: يف املثال ويبدأ من املوضوع العام إىل املوضوع الخاص، كام هو مبني 

جزء )  خارج املنزلةاأللعاب الرياضي(وأن ) املنزل األلعاب الرياضية خارج(جزء من ) القدم

  )الفنون( جزء من األصل الرئييس) التسلية والرتفيه(و ) والرتفيه التسلية(من 

  رقم الطلب أم الرقم الخاص ؟

هو رقم مخصص ملوضوع معني وليس لكتاب  إن أي رقم يف خطة تصنيف ديوي 

أ املصنفون بعينه، وبالتايل فهي تأخذ نفس الرقم، وليك يتم التمييز بني هذه الكتب، يلج

تؤخذ من بيانات الكتاب وتوضع تحت رقم  إىل إضافة مجموعة من ثالثة حروف

غريه من الكتب، ويسمى الناتج عندئذ بالرقم الخاص  التصنيف لتمييز كتاب معني عن

  ..الكتاب ويرتب مبقتضاه عىل رفوف املكتبة وهذا الرقم هو الذي يطلب به
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 : عنوالحروف الثالثة املذكورة هي عبارة 

  عندما  يف العادة يكون اسم العائلة(الحرف األول من املقطع األول من اسم املؤلف

 )تتبع املكتبة أسلوب قلب االسم

 االسم األول(من اسم املؤلف  الحرف األول من املقطع الثاين( 

  التعريف مع إغفال أل(الحرف األول من العنوان( 

 : مثال عىل ذلك ما ييل

  .للمكتبات  الوصفية الفهرسة:عنوان الكتاب

  . شعبان عبد العزيز خليفة:املؤلف

  25.3 :رقم التصنيف

 0.25.3 :الطلب رقم

 خ ش ف 

 أول حرف من خليفة    –خ  

 أول حرف من شعبان  –ش 

  حرف من فهرسة أول  –ف 
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 :أسلوب بناء خطة تصنيف ديوي

وقسم ) لاألصو(إىل عرشة أقسام رئيسية سامها  قسم ديوي املعارف البرشية 

 : ثالثة خالصات هيإىلخطته 

 رقم، يشار ) 100(األرقام مقدارها  وخصص لكل أصل مجموعة من: الخالصة األوىل

 )599 – 500: (وبينهام رشطة فمثالً إليها باختصار وذلك بذكر أول رقم وآخر رقم

 فروع من األصول العرشة إىل عرشة  وفيها قسم ديوي كل أصل:الخالصة الثانية 

 ..ل فرع عرشة أرقاموخصص لك

 شعب وفيها قسم كل فرع من هذه الفروع إىل عرشة أقسام تسمى :الخالصة الثالثة 

ًوخصص لكل شعبة رقام واحدا فأصبح لدينا   شعبة، مبعنى أن كل أصل) 1000(ً

  ..يساوي عرشة فروع وكل فرع يساوي عرش شعب

ل الستعامل شعبة بل أعطى املجا ومل يكتف ديوي بتفريع املعرفة إىل ألف 

إىل مزيد من التقسيم والتفريع بوضع   دعت الرضورةإذاتقسيامت إىل ما ال نهاية 

 ..أرقام ممكنة عالمة عرشية بعد الخانة الثالثة واستعامل أية

 :كيفية تصنيف الكتب يف املكتبات

 :عملية التصنيف تتم كام هو موضح كالتايل



 

 

رقم التصنيف الخاص 
 مبثل عنوان هذا الكتاب

م تصنيف رق
 الرياضيات

املوضوع الرئييس للكتاب 
 ًوفقا للعنوان

رقم تصنيف 
 املكتبات

 املوضوع الفرعي
رقم تصنيف 

 املكتبات
املوضوع 

 العام

026.51 510 
املكتبات يف مجال 

 الرياضيات
026 

املكتبات 

 املتخصصة
 املكتبات 020

 

 

  

 

دوين هذايتم ت
الرقم عىل 

 الكتاب
هذه األرقام الثالثة الخاصة بهذه املوضوعات تعرفنا 
عليها من الجداول فكونا منها الرقم األخري مع حذف 

 510الصفر يف 
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املصنف يف استخدام الكشاف  بعد تحديد موضوع الكتاب الرئييس يفضل أن يبدأ

للكتاب وبعد ذلك ينتقل إىل  النسبي لتحديد رقم التصنيف املناسب للموضوع العام

الكتاب يتم االنتقال إىل األرقام  ًاستخدام الجداول ووفقا لرقم التصنيف العام ملوضوع

الفرعي ملوضوع الكتاب الدقيق يف  الفرعية ومنها ميكن للمصنف أن يحدد الرقم

  .اول الرئيسية لحظة التصنيفالجد

 :مالحظات

جداول التصنيف العرشي  ميكن االطالع عىل التطبيق العميل للنظام من خالل   1-

املدرسية أن نقوم بتصنيف  الخالصات الثالثة، ومن األفضل لنا أثناء تصنيف املكتبات

ثة دون من الخالصات الثال  لنامصادر املعلومات باعتامد األرقام الثالثة املعطاة

تصنيف واسع، والبعد عن التصنيف  استخدام الفاصلة العرشية، مع واالكتفاء بنظام

ًوالتحديد الدقيق ملوضوع الكتاب، نظرا  الضيق الذي يستخدم الفاصلة العرشية

 .محتوياتها من املصادر لصغر حجم املكتبات املدرسية وقلة

فاملقصود ) مل يستخدم(أو عبارة ) خال( :يوجد يف الخالصات الثالثة العبارات التالية   2-

 .لذلك الرقم منها عدم وجود موضوع محدد
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 خطة ديوي وتصنيفه العميل

  : تقوم خطة ديوي عىل عرشة رتب أصلية وهي 

 العلوم 300 الديانات، 200 الفلسفة والعلوم املتصلة بها، 100 املعارف العامة، 000

 700، )التكنولوجيا( العلوم التطبيقية 600ة،  العلوم البحت500 اللغات، 400االجتامعية،

 الجغرافيا والتاريخ والرتاجم ثم قسم كل رتبة إىل 900 اللغات، أدب 800الفنون الجميلة، 

عرشة أقسام، فلو تصورنا كل رتبة متثل عائلة من العائالت العرشة للمعرفة البرشية 

 يكون كاأليت مثال 

: هم )الخالصة الثانية(أبناؤه العرشة  األب لعائلة العلوم البحتة يكون 500

، 560، الحفريات 550، الجيولوجيا 540 الكيمياء، 530 الفيزياء، 520، الفلك 510الرياضيات 

  590، الحيوان 580، النبات 570علوم الحياة 

وطبعا العالقة التي تربط تلك املوضوعات عالقة أخوة حيث تشرتك جميعا يف  

 .ورها يف رفوف املكتبةمام يلزم تجا 5رقم املئات 

 الخالصة وتنقسم كل قسم من الخالصة الثانية املئوية إىل عرشة أقسام أصغر مكونه 

 :  مثال نجد األبناء هي510الثالثة األلف، فإذا أخذنا الرياضيات 

ونظرية األعداد،  الجرب 512التقريب، االستقراء الريايض، التحليل البياين، : العموميات 511

  . الجربية والفراغية والتحليليةالهندسة الالكمية، التوبلوجيا:  التوبولوجيا514،  الحساب513



 

مهارات تصنيف الكتب وأوعية املعلومات  

 

 

 
 23   

 

 

 االحتامالت 519  الهندسة،516 التفاضل والتكامل، نظرية الدول،: التحليل الريايض  515

 والرياضة التطبيقية 

 :القواعد العامة للتصنيف العميل

فمثال كتاب عن ) القارئ( املستفيد إليه ضع الوعاء يف املكان الذي تتوقع أن يتجه   1-

 .388 وليس يف املواصالت 620هندسة السيارات يوضع يف الهندسة 

صنف الكتاب أو الوعاء تحت رأس املوضوع املحدد فمثال كتاب بعنوان االهتزازات   2-

 .530 وال الفيزياء 534 وليس الصوت 534.5الصوتية نضع تحت رقم 

 موضوعني نضعه تحت املوضوع املذكور أوال أو األكرث صفحات  كان الوعاء يعالجإذا  3-

ألنها املذكورة ) الفهرسة (025.3فمثال كتاب مقدمة يف الفهرسة والتصنيف نضعه يف 

 .أوال واألكرث صفحات

تجمعهم عائلة واحدة ) ثالثة أو أكرث( كان الوعاء يتناول أكرث من موضوعني إذا  4-

والهندسة نضعهم  كتاب يعالج الحساب والجرب نضعه تحت املوضوع األعم فمثال

 واملغناطيسية والكهرباء تحت  الرياضيات، كتاب عن الصوت والضوء510تحت رمز 

 . الفيزياء530رمز 
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 كان الوعاء يعالج موضوعات متفرقة بني عائالت مختلفة نضعها يف املعارف إذا  5-

 الدين والتاريخ والسياسة  املجموعات العامة، فمثال كتاب يتناول080العامة تحت 

 .410 يف األحاد ميثل اللغة العربية من 1 مجموعات عامة عربية ألن رمز 081نضعه 

فمثال كتاب  كان الوعاء يصف موضوعا آخر يصنف تحت املوضوعات املوصوف إذا   6-

 . وليس فيزياء)موصوف( جيولوجيا 550بعنوان الجيولوجيا الفيزيائية تحت 

ي املوضوع أساسا للتصنيف يتفرع منه الشكل التقسيامت املوحدة استخدام ديو   7-

حيث يعالج املوضوع من حيث شكله الفلسفي أو كمعجم أو موسوعة أو دورية 

 ثم 530فمثال قاموس يف الفيزياء يكون املوضوع الفيزياء .......... أو تدريس

 530.03 = 03القاموس 

فيكون التصنيف ) تقسيامت األماكن(ة قد يعالج املوضوع منطقة جغرافية معين   8-

 الهجرة ثم رمز 325الرمز باملوضوع أوال ثم املكان فمثال الهجرة إىل اسرتاليا فيكون 

 324.2 يف مرص يكون املوضوع األحزاب  ومثال األحزاب325.94 فيكون الرمز 94املكان 

 .324.262 فيكون الرمز 62ثم رمز املكان مرص 

 مرص 916.2ان فيصنف تحت املكان فمثال مرص جغرافيا قد يكون املوضوع مك   9-

 962تاريخيا 
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تساعد يف   كان املوضوع يعالج يف أكرث من مكان كالبيئة وتلوثها فإن وظيفة املؤلفإذا   10-

 614الصحة العامة   كان املؤلف أستاذ طب نصنفه يفإذاتحديد رمز املوضوع فمثال 

 .628ة الصحية وإذا كان أستاذ هندسة نضعه يف الهندس

 . القارئإليه مل ميكن تحديد املوضوع ضعه يف أقرب مكان ميكن أن يتجه إذا   11-

  الخالصات الثالثة لنظام تصنيف ديوي

 األصول العرشة:  الخالصة األوىل

  099-000 املعلومات العامة 

 199-100  الفلسفة واملباحث املتصلة بها 

  299 -200 الديانات 

  399-300 امعية العلوم االجت

  499-400 اللغات 

  599-500 العلوم البحتة 

  699-600 ) التكنولوجيا(العلوم التطبيقية 

  799-700 الفنون 

  899-800 اآلداب 

  999 -900 الجغرافيا والرتاجم والتاريخ 
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  الخالصة الثانية لنظام لتصنيف ديوي الفروع العرشة لكل أصل من األصول العرشة

 األعامل العامة 000

 الببليوجرافيا 010

 علوم املكتبات 020

 دوائر املعارف  030

 غري مستخدم  040

 املطبوعات الدوريات العامة 050

 الجمعيات العامة وعلم املتاحف  060

 الصحافة والصحف والنرش  070

 )املجموعات العامة(املؤلفات املجموعة  080

  املخطوطات والكتب النادرة 090

 الفلسفة والعلوم املتصلة بها  100

 الطبيعة وراء ما 110

 النظريات امليتافيزيقية  120

 الظواهر الخارقة  130

 املباحث الفلسفية  140

 علم النفس  150
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 املنطق  160

 علم األخالق  170

 الفلسفة القدمية، الوسيطة، الرشقية  180

 الفلسفة الحديثة 190

 األديان  200

 )أنظر املذكرة امللحقة(الدين اإلسالمي  210

 اإلنجيل 220

 الديانة املسيحية  230

 األخالق املسيحية والعبادة  240

 الكنيسة املحلية  250

 الالهوت االجتامعي والديني 260

 تاريخ الكنيسة وجغرافيتها  270

 الطوائف والفرق املسيحية  280

 ملقارنةالديانات األخرى والديانات ا 290

 العلوم االجتامعية  300

 اإلحصاء  310

 العلوم السياسية 320

 االقتصاد 330
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 القانون 340

 اإلدارة العامة  350

 االجتامعية  املشاكل والخدمة 360

 والتعليم  الرتبية 370

 التجارة  380

 العادات والتقاليد والفلكلور 390

 اللغات 400

 اللغة العربية  410

 اللغة اإلنجليزية 420

 اللغة األملانية 430

 اللغة الفرنسية  440

 اللغة اإليطالية والرومانية  450

 اللغة األسبانية الربتغالية 460

 اللغة الالتينية  470

 اللغة اليونانية 480

 اللغات األخرى  490

 ة تالعلوم البح 500

 الرياضيات 510
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 الفلك والعلوم املتصلة به 520

 الفيزياء  530

 الكيمياء  540

 ) الجيولوجيا(علوم األرض  550

 الحفريات  560

 )البيولوجيا( علوم الحياة 570

 علم النبات  580

 علم الحيوان  590

 )العلوم التطبيقية(التكنولوجيا  600

 العلوم الطبية  610

 العلوم الهندسية  620

 العلوم الزراعية  630

 )االقتصاد املنزيل(ية العلوم املنزل 640

 إدارة األعامل  650

 الكيمياء التطبيقية 660

 املصنعات 670

 املصنعات األخرى 680

 املباين 690
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 الفنون 700

 الفنون املدنية واملساحة 710

 العامرة  720

 النحت وفنون البالستيك  730

 الرسم وفنون الديكور  740

 الرسم والتلوين الزيتي  750

 علوم الطباعة واملطبوعات  760

 التصوير والصور  770

 املوسيقى  780

 فنون الرتويح والتسلية  790

 اآلداب  800

 األدب العريب  810

 األدب اإلنجليزي  820

 األدب األملاين 830

 األدب الفرنيس  840

 األدب اإليطايل  850

 األدب األسباين 860

 األدب الالتيني  870
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  اليونايناألدب 880

 آداب اللغات األخرى 890

 الجغرافيا العامة والرتاجم والتاريخ  900

 الجغرافيا والرحالت  910

 الرتاجم واألنساب 920

 التاريخ القديم  930

 تاريخ أوربا  940

 )953تاريخ السعودية (تاريخ آسيا  950

 تاريخ أفريقيا 960

 تاريخ أمريكا الشاملية  970

 أمريكا الجنوبية تاريخ  980

 تاريخ املناطق األخرى من العامل  990
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 ) 1(نشاط عميل 

رقـام تصـنيف املوضـوعات التاليـة، مـن خـالل جـداول تصـنيف ديـوي أاستخرج 

 :العرشي

 .الحاسب االلكرتوين -1

 .دراسة وتدريس الببليوجرافيا -2

 . بن رشدافلسفة  -3

  .اإلسالمالحج يف  -4

 .علم النفس االجتامعي -5

 . ينجليزإ يزنجليإقاموس  -6

 . النظرية النسبية يف الفيزياء -7

 التعاون يف مجال العلوم البحتة  -8
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 الحل 

 ) 001,64(الحاسب االلكرتوين  -1

 )010,7(دراسة وتدريس الببليوجرافيا  -2

 ) 181,9(بن رشد افلسفة  -3

 )252,5 (اإلسالمالحج يف  -4

  )302(علم النفس االجتامعي -5

 ) 423 (ينجليزإ ينجليزإقاموس  -6

 ) 530,11(النسبية يف الفيزياءالنظرية  -7

8-  
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 التقسيامت املوحدة

 العرشي خطة جاهزة وليست خطة تركيبية مثل ديويرغم أن خطة تصنيف 

 لألستاذ الدكتور اإلسالميةخطة تصنيف الكولون لرانجناثان أو خطة تصنيف العلوم 

التقسيامت أنها تشتمل عىل بعض األمور الرتكيبية ومنها  إالعبد الوهاب أبو النور، 

 :باختصارالشكلية وهي 

 الفلسفة والنظرية  -1

  موجزات ومخترصات : متفرقات -2

 معاجم وموسوعات  -3

  مباحث خاصة  -4

  الدوريات  -5

  املنظامت والجمعيات واملؤمترات  -6

 التعليم  -7

 يتعلق باألفراد  التاريخ والوصف فيام -8

 املعالجة التاريخية والجغرافية ومعالجة األشخاص  -9

 رقم صفر قبل التقسيم املوحد يالحظ عادة وجود 

ـعرشة األوىل إذا  -  أ  ـب اـل ـل الرـت ـز ميـث ـان الرـم ـي 300، 200، 100 ـك ـخ وـه  ، إـل

 تنتهي بصـفرين يف األحـاد والـعرشات فغالبـا يـتم حـذف صـفر األحـاد 
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وصفر التقسيم املوحد ونضع الرقم مكان صفر األحاد، ويجب الرجوع إىل الجـدول 

 .للتأكد من صحة ذلك

 105 بعد الحذف تصبح 05دورية فلسفية     الفلسفة100فمثال 

 .603 بعد الحذف تصبح 03موسوعة تكنولوجية    600التكنولوجيا 

 كان رقم املوضوع ينتهي بصفر يف خانة األحاد نضع رمز التقسيم املوحد بعد إذا  -ب

 .حذف صفره

   األحاد ليس صفرا نضع رقم الشكل وبه صفره مثل كان الرقم يفإذا -ج

  06 = 301.06 301جتامع مؤمتر يف علم اال

  549.07 = 07تدريس     549تدريس علم املعادن 

يف كل الحاالت السابقة يجب الرجوع للجداول ملعرفة التوجيهات الخاصة  -د
 .بالتقسيامت املوحدة

 "التقسيم الشكيل"التقسيامت املوحدة : أوال

 .الفلسفة والنظرية   01-

مل املوجزات واملخترصات والرسوم والنامذج واملوضوع كمهنة وأدلة متفرقات وتش  02-
األفراد واملؤسسات واألساليب الفنية من أجهزة ومعدات ومواد ومعالجة البيانات 
 بالكمبيوتر ومتفرقات تجارية من قوائم وأسعار السلع باختصار وإذا أردنا التوسع يف

 :اآليتأرقامها نجد 
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 . الرسوم، النامذج- 022

 . املوضوع كمهنة أو حرفة- 023

 .أدلة األفراد واملؤسسات - 025

 . األجهزة واملعدات واملواد- 028

 . متفرقات تجارية- 029

  : ذلك ما يأيتوييل

 . أو املوسوعات ومعاجم األلفاظ واملصطلحاتاملعاجم ودوائر املعارف -03

 من زاوية أو ييسرئ معالجة موضوع عام أي أو العام الخاص املباحث الخاصة  -04

 . أمري الشعراءشوقي شعر أحمد يفجانب معني مثل الوطنية 

اـلـدوريات أو املسلـسـالت أو املطبوـعـات الدورـيـة ـكـاملجالت والـصـحف والكـتـب   -05

 . السنوية

 . املنظامت واإلدارة والهيئات والجمعيات واملؤسسات- 06

 :د التعليم والبحث واملوضوعات ذات الصلة وبالتفصيل نج- 07

  التعليم والتدريب- 071

 . املتاحف واملعارض واملجموعات- 074

 . أنشطة املتاحف وخدماتها كالجمع واالقتناء- 075
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 . املراجعة والتطبيقات من أسئلة وأجوبة ومترينات- 076

 .التعليم والتعلم مثل أدلة املختربات يف  استخدام األجهزة واملعدات- 078

  واملكافآت واملنح الدراسية واملعوناتاملاديت والدعم  املسابقات واملهرجانا-079

 .والجوائز

والشباب والكبار  التاريخ والوصف طبقا ألنواع األشخاص كالرجال والنساء واألطفال  - 08

 الغري واردة بالجداول الرئيسية كاملعاقني واألقارب واألشخاص طبقا للخصائص االجتامعية

 :الدينيني والجامعات الساللية والعرقية والقومية وهىواملرىض واملوهوبني واملهنيني و

  الرجال-081

 .موضوع ما يف  النساء ووجهة النظر النسائية-082

 . الصبية والناشئة واألطفال والرضع-083

 . كاملراهقني والشباب20 – 12 من النشء -0835

 . فام فوق تشمل الكبار واملسنني21 أي سنة 20 األشخاص بعد سن -084

 .االبن األقارب والولدان واألخوة واألخوات واألجداد وزوج األم وزوجة األب وأوالد -085

 .مل يرد ذكرهم قبل ذلك وهمي التاألشخاص  -086

 املعوقون ذهنيا وعقليا وسمعيا وبرصيا من ذوى االحتياجات الخاصة -087
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 .الجامعات الدينية واملهنية -088

 .األقليات الساللية والعرقية والقومية: القوميةالجامعات الساللية والعرقية و -089

 .املعالجة التاريخية والجغرافية ومعالجة األشخاص -09

 .معالجة األماكن واملناطق بشكل عام -091

 قسم يفالرتاجم الذاتية واليوميات املذكرات ويالحظ أننا نضع الرتاجم : األشخاص  -092

 م مع املوضوع  دون استخدام هذا الرق929 – 920 مستقل يف

 800 املذكرات واليوميات األدبية يف

 .معالجة القارات والدول واألماكن والعوامل الالأرضية - 099 - 093

 :د إضافة التقسيم الشكيلقواع

ف ا يض)300) (200) (100( ينتهي بصفرين مثل األسايس كان رقم املوضوع إذا  1-

 -: مثال–التقسيم الشكيل بعد حذف صفران 

 .  موسوعات فلسفية)103 (-

 .دراسة وتدريس العلوم البحتة) 507 (-

 . منوعات يف العلوم والتكنولوجيا) 602 (-
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 إال الشكيل  ينتهي بصفر واحد، يحذف صفر التقسيماألسايس كان رقم املوضوع إذا   2-

  -:مثال.  نصت جداول التصنيف عيل غري ذلكإذا

 .تاريخ الرتبية والتعليم) 370,9 (-

 .فلسفة ونظريات يف الفلك)520,1(-

 . تعليم وتعلم علوم الزراعة) 630,7 (-

، يضاف إليه ال ينتهي بصفر، واريد التقسيم الشكيل األسايس كان رقم املوضوع إذا  3-

.  نصت جداول التصنيف عيل غري ذلكإذا إالالتقسيم الشكيل بعد العالمة العرشية 

 -:مثال

 علم االجتامع  )301 (-

 . لسفة ونظريات يف علم االجتامعف) 301,1 (-

 التقسيم الشكيل يكونان رقام موجودا يف إىل اإلضافة باألسايس كان رقم املوضوع إذا  4-

 الرقم للتفريق بينه وبني الرقم الوارد بخطة إىلجداول التصنيف، يضاف صفر آخر 

 -:مثال. التصنيف

 . عموميات الرتبية والتعليم )371 (-

 . ملدرسية ااألنظمة 371,01 -

 . فلسفة ونظريات يف عموميات الرتبية والتعليم 371.001
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 ) 2(نشاط عميل 

 .فلسفة ونظريات يف الرتبية -1

 .منوعات ومخترصات يف التكنولوجيا والعلوم التطبيقية -2

 .تاريخ العلوم السياسية -3

 . دورية يف العلوم العسكرية -4

 

 :الحل

-1    

-2    

-3    

-4    
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 "املساحات واملناطق واألماكن بشكل عام " ملوحدة التقسيامت ا: ًثانيا

 :ويشمل

 . املناطق املتجمدة القطبية-11

 . املناطق املعتدلة-12

 . املناطق املدارية-13

 . اليابسة وأشكالها كالكهوف والشواطئ والجبال والوديان والجزر-14

 . املناطق حسب النباتات كالصحارى والغابات-15

 .ربك واألنهار والبحريات، والبحار الداخليةال:  الهواء واملاء-16

 . الغالف الجوى-161

 . املحيطات والبحار-162

املحيط األطلىس، ويشمل البحر األسود والبحر األبيض املتوسط ( املحيط األطلنطى -163

 .والبحر الكاريبى واملحيط القطبى

 .بحر اليابان، بحر الصني الجنوىب والرشقى:  املحيط الباسفيىك-164

 .البحر األحمر، قناة السويس، خليج عدن:  املحيط الهندى-165

 . املياه القطبية-167

 . املناطق-17

 . املناطق االجتامعية االقتصادية حسب األوضاع السياسية مثل الكتل السياسية-171
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 . املناطق االجتامعية االقتصادية طبقا لدرجة التنمية االقتصادية كالدول النامية-172

املناطق االجتامعية االقتصادية طبقا للكثافة السكانية مثل املناطق الحرضية  -173

 .والضواحى والريف

 . املناطق طبقا لرتكيز األديان-176

 . املناطق اإلسالمية-1761

 . املناطق املسيحية-1762

 . مناطق أخرى من الكرة األرضية- 18

 . نصفا الكرة األرضية-181

 .ار أحواض املحيطات والبح-182

 . الفضاء-19

 . األشخاص دون النظر عن املساحات واملناطق واألماكن-2

 . العامل القديم-3

 . الصني-31

 . مرص-32

 . فلسطني وإرسائيل واملناطق املحتلة-33

 . الهند-34

 .والهضبة اإليرانية) العراق( ما بني النهرين -35
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 .شامل وغرب شبه الجزيرة اإليطالية:  أوربا-36

 .انيا الشاملية والجزر الربيطانية وإيرلندا بريط-361

 . إنجلرتا وبريطانيا الجنوبية-362

 . املناطق األملانية-363

 . املناطق الكلتية وبالد الغال-364

 . شبه جزيرة إيربيا والجزر املجاورة-366

 . شبه الجزيرة اإليطالية واألقاليم املجاورة-37

 . اليونان ومقدونيا-38

ن العامل القديم مثل جنوب رشق أوربا، شامل أفريقيا والجزيرة  مناطق أخرى م-39

 عىل الشامل يتكون 9يضاف رقم : ملحوظة العربية والرشق األوسط وآسيا الوسطى

 تاريخ الدولة قدميا 

 .العرص الحديث يف أوربا -4

 . الجزر الربيطانية-41

  اسكتلندا -411

  شامل رشق اسكتلندا -412

 دا جنوب رشق اسكتلن-413

  جنوب غرب اسكتلندا-414

  إيرلندا-415
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  أولسرت، إيرلندا الشاملية-416

 أولسرت  يف  مقاطعات جمهورية إيرلندا-4169

  جمهورية إيرلندا-417

  لينسرت-418

  مونسرت-419

 األعامل الشاملة عن إنجلرتا:  إنجلرتا وويلز-42

  لندن الكربى-421

  جنوب رشق إنجلرتا-422

 نجلرتا جنوب غرب إ-423

  وسط إنجلرتا-424

  غرب ووسط إنجلرتا-425

  رشق إنجلرتا -426

  شامل غرب إنجلرتا-427

  شامل رشق إنجلرتا-428

  ويلز-429

  وسط أوربا، أملانيا-43

  شامل رشق أملانيا-432 -431

  النمسا-436



 

مهارات تصنيف الكتب وأوعية املعلومات  

 

 

 
 45   

 

  ليشتنشتني-4364

 التشيك، سلوفاكيا:  تشيكو سلوفا كيا-437

  وبوهيميا جمهورية التشيك-4371

  موراقيا-4372

  سلوقاكيا-4373

  بولندا-438

  املجر-439

  فرنسا وموناكو وكورسيكا -44

  موناكو-449

  إيطاليا وشبه جزيرة إيطاليا والجزر املجاورة-45

  سان مارينو-454

  الفاتيكان-456

  مالطه-458

  إسبانيا وجزيرة إيربيا والجزر املجاورة لها -46

  األندورا-467

  جبل طارق-468

  الربتغال-469

  رشق أوربا وروسيا-47
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  القوقاز وبحر قزوين-475

  أذريبجان-4754

  أرمينيا-4756

  جورجيا-4758

  مولدوفيا-476

  أوكرانيا-477

 روسيا البيضاء=  بالروسيا-478

  ليتوانيا، إستوينا، التفيا ودول البلطيق-479

  ليتوانيا-4793

  التفيا-4796

 ليقونيا إستونيا و-4798

  شامل أوربا واسكندنافيا-48

  الرنويج-481

  جنوب رشق الرنويج-482

  جنوب غرب الرنويج-483

  وسط وشامل الرنويج-484

  السويد-485

  جنوب السويد-486
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  وسط السويد-487

  شامل السويد-488

  الدامنرك وفنلندا-489

  فنلندا-4897

  مناطق أخرى من أوربا-49

  الغربية الجزر الشاملية-491

  أيسلندا-4912

  فاروس-4915

  هولندا-492

  بلجيكا والدول الوطئية الجنوبية -493

  لوكسمبورج-4935

  سويرسا-494

  اليونان-495

  شبه جزيرة البلقان-496

  تركيا األوربية-4961

  ألبانيا-4965

  يوغوسالفيا، سلوفينيا، البوسنة والهرسك، مقدونيا -497

 م1991فيا من يوغوسال=  رصبيا-4971
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  كرواتيا-4972

  سلوفينيا-4973

  البوسنه والهرسك والجبل األسود-4974

  البوسنه والهرسك-49742

  مونتنجرو الجبل األسود-49745

  مقدونيا-4976

  رومانيا-498

 ]4977 يف سابقا[ بلغاريا -499

  آسيا والرشق األقىص-5

  الصني واملناطق املجاورة-51

 ونج، ماكاو تايوان، هونج ك-512

  الصني الوطنية وفور موزا والجزر املحيطة-5124

 الربيطاين هونج كونج مستعمرة التاج -5125

 مستعمرة بريطانية وراء البحار :  ماكاو-5126

  جمهورية منغوليا الشعبية-517

  كوريا-519

 )جمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية( كوريا الشاملية -5193

 )جمهورية كوريا ( كوريا الجنوبية-5195
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  اليابان-52

  شبه الجزيرة العربية واملناطق املجاورة-53

  اململكة العربية السعودية-531

 . املنطقة الوسطى مثل بريدة وعنيزه– اململكة العربية السعودية -5311

  مدينة الرياض عاصمة السعودية-53111

  املنطقة العربية كالحجاز-5312

  مكة املكرمة-53121

  املدينة املنورة-53122

  جدة-53123

  الطائف-53124

  املنطقة الرشقية كالدمام واالحساء والهفوف والخرب-5313

  املنطقة الشاملية مثل تبوك وعرعر والقصيم وحائل-5314

 . املنطقة الجنوبية مثل منطقة عسري وجيزان ونجران، خميس مشيط والباحة-5315

  منطقة أخرى مميزة-5316

 الخايلع  الرب-53161
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  محافظة مرىس مطروح-62147

  مديرية التحرير-62148



 
 مهارات تصنيف الكتب وأوعية املعلومات

 
 

 

 
 58   
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  الصحراء الرشقية-6235

  محافظة سيناء الشاملية-6239

  محافظة سيناء الجنوبية-62391

 .تريان مناطق متميزة من سيناء مثل ممر متال والجدى وجبل كاترينا وجزيرة -62399
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 قية املنطقة الشاملية الرش-625
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  األخدود الكبريوادي مديريات رشق -632
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  املنطقة املطلة عىل البحر املتوسط غربا-642
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  مقاطعة الرشيدية-645

  مقاطعات جنوب غرب املغرب-646

  الصحراء الغربية-648

  جزر الكناريا-649

  الجزائر-65

  املقاطعات الشاملية الغربية-651
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  املقاطعات الصحراوية-657

  أفريقيا والجزر الساحلية غرب-66
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  النيجر-6626
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  جامبيا، غينيا، غينيا بيساو، وغينيا العليا، الرأس األخرض-665

  جامبيا-6651

  غينيا-6652

  غينيا بيساو-6657

  الرأس األخرض وجزرها-6658

  ليبرييا وساحل العاج-666
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  ساحل العاج-6668
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  توجو-6681

 ]سابقا داهومى[ بنني -6683

  نيجرييا-669
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  الكامريون-6711
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  الجابون وجمهورية الكونغو-672

  الجابون-6721

  جمهورية الكونغو-6724

  أنجوال-673

  جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد-674

  جمهورية أفريقيا الوسطى-6741

  تشاد-6743
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 جمهورية الكونغو الدميقراطية -6751
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  بوروندى-67572
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  كينيا-6762
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  تانزانيا وتنجانيقا-678

  موزمبيق-679

 رية جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا، جمهو-68

  ترانفال-682

  ناتال-684

  والية أورانج الحرة-685

  رأس الرجاء الصالح-687

  ناميبيا، بوتسوانا، ليسوتو، سوازيالند-688
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 )اإلسالميةجمهورية جزر القمر االتحادية ( جزر القمر -694

  سيشل-696

  موريشيوس-698

  أمريكا الشاملية-7
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  نوفاسكوتيا-716
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 اتيامال جو-7281

  بليز-7282

  هندوراس -7283

  السلفادور-7284

  نيكاراجوا-7285

  كوستاريكا-7286

  بنام-7287

 الكاريبي جزر الهند الغربية، األنتيل وبرمودا، وأيضا منطقة -729

  كوبا-7291

  جامايكا وجزر كاميان-7292

  جمهورية الدومينكان-7293

 هاييتي -7294

  بورتوريكو-7295

 بهاما جزر -7296

 جزر ليوارد -7297
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  باربا دوس-72981
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 الرشقية األمريكية الواليات الشاملية -74
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 الند ماري-752

 )واشنجتون( إقليم كولومبيا -753

  غرب فرجينيا-754

  فرجينيا-755

  كارولينا الشاملية-756

 الجنوبية كارولينا -757

  جورجيا-758

  فلوريدا-759

  واليات جنوب الوسط، واليات ساحل الخليج-76
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  أوهيو-771
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  أريزونا-791

  أوتاه-792

  نيفادا-793

  كاليفورينا-794
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  غيانا-88

 ]سابقا غيانا الربيطانية[ غويانا -881

  غيانا الفرنسية-882

 ]سابقا غيانا األمريكية[ سورينام -883

  باراجواى، أورجواى-89

  باراجواى-892
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  اسرتاليا-94

  اسرتاليا الغربية-941

 الوسطى اسرتاليا -942

 الجنوبية اسرتاليا -9423
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  منطقة العاصمة االسرتالية-947

  ميالينزيا، غينيا الجديدة-95
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  جزر واليس وفوتونا-9616
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  كرييباىت-9681

  توفالو-9682

  ناورو-9685
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  الجزر القطبية والقارة القطبية الجنوبية-98
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 :ملحوظة

 دولة أو قارة أو منطقة وذلك أييالحظ أن تلك األرقام ميكن أن تكون تاريخ 

 ).ة األخرية من الرتب الرئيسية العرشةالرتب (9بوضع رقم 

  سرياليون664 فمثال

  تاريخ سرياليون966.4 شامل الرقم يكون 9بوضع رقم 

 تاريخ مرص وهكذا مع مالحظة زيادة رقم صفر 962 يكون 9 مرص بوضع رقم 62

 أمام رقم القارة فمثال 

  تاريخ أوربا940   أوربا-4

 آسيا تاريخ 950   آسيا-5

) جغرافيا (91تركيب رقم الجغرافيا من تلك الرقم نضع عىل الشامل حالة  يف أما

 ونحرك العالمة بعد ثالث أرقام

 915.31 = 91الشامل  يف  نضع531فمثال السعودية 

 916.2 = 91الشامل  يف  نضع62مرص  

تركيب  يف  توضيح قيمة تلك القامئة املساعدةالعميلوقد أردت بهذا التطبيق 

 .غرافيا للمناطقأرقام التاريخ والج
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 :جدول تقسيامت األدب الفردية ألشكال أدبية معينة

 الشعر  -

 املرسحية  -

 القصة  -

 املقاالت األدبية  -

 الخطب األدبية  -

 الرسائل األدبية  -

  األدبيةيهاجالفكاهات واأل  -

ت األدبية األقوال املأثورة، املقتبسات، املذكرات اليوميات واملفكرا: الكتابات املتنوعة -

 محدد والحكم أديب ليس لها شكل التي، واألعامل أديبأكرث من شكل  يف األديبوالنرث 

 .األدبية
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 ) 3(نشاط عميل 

 :أمثلة تطبيقية

 أين تصنف كتابا يبحث يف األحوال واألوضاع السياسية يف لبنان؟   1-

 . واألوضاع السياسيةاألحوال) 320,9(  -

  .رمز لبنان ,5692(  -

 ) 320,95692(ألحوال واألوضاع السياسية يف لبنان ا  -

 أين تصنف كتابا يف موضوع الواقعية يف األدب األملاين؟   2-

 : الحل

 .األملاين األدب) 830(  -

  تاريخ ونقد -09  -

  الواقعية 12  -

 ) 830,912 (األملاين الواقعية يف األدب   -
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 "ية الرئيسية  البرشاألجناس" التقسيامت املوحدة : ثالثا

 األجناس البرشية الرئيسية القوقازي، املغويل، الزنجي  - 33

 الجنس لقوقازي  -34

 الجنس املغويل  -35

 الجنس الزنجي  -36

 خليط من األجناس الثالثة  - 4

 جنس قوقازي ومغويل  -42

 جنس مغويل وزنجي  -43

 زنجي وقوقازي  -44

 جنس قوقازي وزنجي ومغويل  -46

 مجموعات عرقية، أثينة، وطنية محددة  - 1-9

 األمريكيون الشامليون  -1

 الكنديون -11

 الكنديون بريطانيو األصل  -112

 الكنديون الفرنسيون  -114

 شعب الواليات املتحدة األمريكية  -13

 الربيطانيون، اإلنجليز، األنجلو ساكسون  -2

 الشعوب الربيطانية األصل  -21

 يوزيلنديون الن -23
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 االسرتاليون  -24

 األفارقة يف جنوب أفريقيا من أصل بريطاين  -28

 الشعوب النوردية  -3

 األملان  -31

 السويرسيون  -35

 النمساويون  -36

 القوط، الوندال: شعوب أملانية أخرى -39

 الفريزيان -392

 شعوب هولندية -393

 الهولنديون -3931

 الفلمنكيون -3932

 )شعب جنوب أفريقيا هولندي األصل(األفريقان  -3936

 االسكندنافيون -395

 االسكندنافيون الشامليون  -396

 االيسلنديون  -3961

 الفاروز  -3969

 السويديون  -397

 الدامنركيون والرنويجيون  -398

 الدامنركيون -3981

 الرنويجيون  -3982
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 الشعوب الالتينية الحديثة  -4

 الفرنسيون  -41

 الوالون  -42

 الكتالن  -49

 اإليطاليون، الرومان واملجموعات ذات الصلة  -5

 اإليطاليون  -51

 الرسدينيون  -56

 الكور سيكيون  -58

 الرومانيون  -59

 األسبان والربتغاليون  -6

 الشعب االسباين  -61

 األمريكيون االسبان  -68

 غالية الشعوب الناطقة بالربت -69

 الربتغاليون  -691

 الربازيليون من أصل برتغايل  -698

 شعوب إيطاليقة أخرى  -7

 الرومان القدماء  -71

 االسكوامربيان  -79

 اليونانيون واملجموعات ذات الصلة  -8

 اليونانيون القدماء  -81
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 اليونانيون الحاليون واملجموعات ذات العالقة والقرابة  -89

 يونانيون الحاليون يف اليونان ال -893

 القبارصة من أصل يوناين  -895

 مجموعات عرقية و أثنية ووطنية اخرى  -9

 شعوب هندو أوربية  -91

األسيويون الجنوبيون يشمل شعوب غيانا، امللداف، املورتيانيون  -914
 والرسوريناميون

 الهنود  -91411

 الباكستانيون والبنجالديشيون  -91412

 السرييالنيكيون  -91413

 السيكيميون  -91417

 البهوتانيون  -91418

 البنجابيون  -9142

 الهنود  -9143

 البنغاليون  -9144

 االساميون، البيهاريون، االوريون  -9145

 الجوجاريون، الجوجاريتون، البهليون، الراجستانيون  -9147

 السنهاليون  -9148

 النوريون، النيوباليون، البهاريون الفجر، الداريون : شعوب هندية أخرى -9149
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 الشعوب اإليرانية، الكوشان، االسكثيان  -915

 الفرس  -9155

 الطاجاك والجلشا  -9157

 شعب األوزيت، شعب البامري : شعوب إيرانية أخرى -9159

 االفغان والبشتو  -91593

 االكراد  -91597

 البلوشيون  -91598

 الشعب الغايل : تونالكلي -916

 االيرلنديون  -9162

 االسكتلنديون  -9163

 املانكسيون  -9164

 الويلزيون  -9166

 الكورنشيون -9167

 الربيتونيون  -9168

 السالف الرشقيون -917

 الروس -9171

 القوازق  -91714

 األوكرانيون، الروتانيون، البالرسيون  -91719

 السالف  -918

 لغار واملقدونيون الب -9181
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 سنةوالرصب، شعب الجبل السود، الكروات، مسلمو الب -9182

  الرصيبالشعب  -91822

 الشعب الكرواين  -91823

 السلوفينيون  -9184

 السالف الغربيون والبولنديون والكاشوب  -9185

 املورافيون  -9186

 السلوفاك  -9187

 الفنديون  -9188

 ب هندو أوربية أخرى البلطيقون وشعو -919

 اللتوانيون  -9192

 الالتفيون  -9193

 األلبان، األرمن، الحيثيون  -9199

 الساميون  -92

 األكاديون، األموريون، األشوريون، البابليون  -921

 اآلراميون  -922

 العربانيون، اإلرسائيليون، اليهود  -924

 الكنعانيون والفينيقيون  -926

 املالطيون العرب و -927

 البدو  -9272

 العرب الفلسطينيون  -9274
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 السودانيون 927 رقم الجدول بعد إضافة العربية مع القوميةاملجموعات  -9276 -9275
 927624063يف أثيوبيا 

 املالطيون  -9279

  واالريرتيون اإلثيوبيون -928

 املهريون والسقوطريون، الشعوب العربية الجنوبية  -929

  األفارقة -93

 قدماء املرصيني  -931

 األقباط  -932

 الرببر والطوارق  -933

 شعب الصومال واورومو: الشعوب الكوشيتي واألموين -935

 الهوسا  -937

 الدرافيديون يف شامل ووسط أسيا -94

 شعب ايفنكس وناناي: الشعوب التنجستية -941

 املغول  -942

 الشعوب الرتكية  -943

 الصاموييديون  -944

 الفنلند أو جريون  -945

 األوستياك، الفوجول : األوجريون -9451

 املجريون  -94511

 الربمياك، الفويفاك، الكوميون أو الذيريان  -9453
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 الشعوب الفنلندية  -9454

 الفنلنديون  -94541

 األسيتونيون  -94545

 شعب سامي  -9455

 انش، املوردوف الشوف) املاري(الرشمس  -9456

 الشعوب السيبريية القدمية، شعب اينو  -946

 شعب مارايت : الدرافيديون واالسكثيو درافيد -948

 الدرافيدون الجنوبيون  -9481

 الجوند، الكاند : الدرافيدون يف وسط بالدهم -9482

 شعب التولوجو  -94827

 الدرافيديون الشامليون، الرباهويون، الكوروج  -9483

 الشعوب االسيوية يف رشق وجنوب رشق أسيا، املونديون  -95

 الصينيون  -951

  التبتيون والبهوت  -954

 اليابنيون والروكيون  -956

 الكوريون  -957

 البورميون  -958

 شعوب متفرقة بجنوب رشق أسيا، شعب املوندلس  -959

 عب الالوي الشعب السيامي والش: شعوب تاي الناطقة بالسامية -9591
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 شعوب فيق مونج، الفيتناميون، شعوب لغة موخيمري  -9592

 االفارقة والشعوب من اصول أفريقية  -96

 األمريكيون األفارقة  -96073

 شعب خويخوي وسان  -961

الشعوب الناطقة بلغات النيجري الكونغولية، شعوب لغات إيجويد، كاردفان،  -963
 دوجون 

النوبيون، ) لغات السودان الكربى(قة بلغات النيل الكربى الشعوب الناط -965
 شعب ليورصونغاى، النيلتون

 املجموعات الوطنية يف أفريقيا  -966-968

  من سالالت أفريقية أخرىمجموعات وطنية  -969

  يف أمريكا الشاملية األصليةالشعوب الوطنية  -97

 ة  يف أمريكا الجنوبياألصليةالشعوب الوطنية  -98

 شعوب األصليةالشعب اإليتي، األنومان، امليانج، البابويون شعوب اسرتاليا  -99
 املاليو البولينزية وشعوب ذات صلة 

 االيتون، االندمانيون، السبام بخيون  -991

 البابوايون  -9912

 الشعوب الوطنية يف أسرتاليا  -9915

 الشعوب الناطقة بلغات املاليو البولينزية  -992

 الشعب الفلبيني  -9921
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 والقسامية يشمل شعب جاراي، اإلندونيسيةالشعوب الناطقة باللغات  -9922

 شعب رادي 

 شعب أمي، أتيال، مورتون، باوان، ثاو، يامي : الفورموزيون -9925

 املالويون  -9928

 املدغشقريون  -993

 البولنييزيون  -994

 امليالنيزيون، امليكرونيزيون  -995

 شعوب متفرقة -999

 شعوب الباسك  -9992

 الشعب الديالميتي  -9993

 الشعب االتروسكاين  -9994

 الشعب السويرسي  -9995

شعوب جورجيا، الشيشان، الجراكسة، والشعوب ذات الصلة والشعوب  -9996
 الناطقة باللغة القوقازية 
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 ) 4(نشاط عميل 

  الصينيني؟ أين تصنف كتابا عن فن النحت عند  1-

 . النحت الحديث735  -

 .و قومية معينةأ موضوع ما عند جنسية – 089  -

 . فن النحت عند الصينيني 736,089951  -

 

 أين تصنف كتابا يف موضوع الرياضيات للمهندسني؟   2-

 . الرياضيات) 510(  -

  أو مؤلفات كتبأعامل -024  -

 الرياضيات للمهندسني؟ 510,2462  -
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 "اللغات "  التقسيامت املوحدة :رابعا

 اللغة العربية  -1

 االنجليزية  -21

 جات االنجليزية الساحلية الكريولية الـلـه -217

 االنجليزية الوسطى  -219

 االنجليزية القدمية  -29

 اللغات الجرمانية  -3

  األملانية -31

 جات الفرنكونية الـلـه -32

 جات اإللزاسية الـلـه -34

 جة السويرسية األملانية الـلـه -35

  البنسلفانية األملانيةجة الـلـه -38

 لغات أملانية أخرى  -39

 )األملانية اليهودية(لغات البديش  -391

 لغة الفريزيان  -392

 لغات األرايض الوطيئة  -393

 الهولندية  -3931

 األفريكانية  -3936

  الغربية االسكندينافيةاللغات  -395



 

مهارات تصنيف الكتب وأوعية املعلومات  

 

 

 
 89   

 

 الرنويجية وااليسلندية القدمية  -396

 االسكندنافية الغربية املعارصة  -3969

 االيسلندية  -39691

 الفاروزية  -39699

 اللغات االسكندنافية الرشقية  -397-398

 السويدية  -397

 الدامنركية والرنويجية  -398

 الدامنركية  -3981

 الرنويجية  -3982

 ثة الرنويجية الحدي -3983

 لغات أملانية رشقية  -399

 اللغات الرومانسية  -4

 الفرنسية  -41

 الفرنسية املولدت والتجارية والساحلية  -417

 الربوفنسالية والكتالنية والفرنكونية  -49

 الربوفنسالية  -491

 الكتالنية  -499

 اللغات اإليطالية، الرسدينية، الدملانية، الرومانية  -5

 الية اإليط -51

 الرسدينية  -56
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 الداملانية  -57

 الرومانية والرتيورومانية  -59

 الرومانية  -591

 اللغات الريتورومانية  -599

 اللفتان األسبانية والربتغالية  -6

 األسبانية  -61

 األسبانية اليهودية  -67

 البابيا منتو -68

 الربتغالية  -69

 اللغات االيطالية  -7

 تينية الال -71

 لغات إيطالية أخرى  -79

 لغات التينية غري التينية االصل  -794

 اللغات السابلية  -797

 اللغات االوسكوامربيانية  -799

 ) اليونانيه(اللغات الهيلبينية  -8

 اليونانية الكالسيكية  -81

 اليونانية قبل والبعد الكالسيكية -87

 اليونانية الحديثة -89

 خرى مثل لغة اندوس الخطية لغات أ -9
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 لغات هند أوربية وكلتية  -91
 السنسكريتية  -912

 الفيدية والهندية القدمية  -9129
 لغات هندية وسطى  -913

 لغة بايل  -9137
 لغات هندية حديثة  -914

 السندية والالهندية  -9141
 السندية  -91411
 الالهندية  -91419
 البنجابية  -9142
 الهندية الغربية  -9143

 الهندية الفصحى  -91431
 األوردية  -19439
 البنغالية  -9144
 األسامية، البيهارية، االورية  -9145

 األسامية  -91451
 البهارية -91454
 األورية  -91456
 املاراتية  -9146
 الجوجاراتية، البهلية، الداجستانية  -9147
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 الجوجاراتية  -91471
 الداجستانية  -91479
 اللغات السنهالية املالديفية  -9148
 ) الهنوكية(لغات هند آرية أخرى  -9149

 النيبالية  -91495
 )الغجرية(الرومانيانية  -91497
 الدرادية  -41499

 اللغات اإليرانية  -915
 الفارسية القدمية  -9151
 لغات إيرانية وسطى  -9153
 يثة الفارسية الحد -9155
 الدارية  -9156
 الطاجيكية  -9157
 لغات إيرانية حديثة أخرى  -9159

 )األفغانية(البشتوية  -91593
 الكردية  -91597
 البلوشية  -91598

 اللغات الكلتية والغالية  -916
 الغالية االيرلندية  -9162
 الغالية واألسكتلندية  -9163
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 املانكسية  -9164
 ة الويلزي -9166
 الكورنشية  -9167
 الربيتونية  -9168
 لغات سالفية رشقية  -917

 الروسية  -9171
 األوكرانية والبيلوروسية  -9179
 اللغات السالفية  -918

 اللغات السالفية الجنوبية  -9181
 البلغارية  -91811
 البلغارية القدمية  -91817
 املقدونية  -91819
 اتية اللغات الرصبكرو -9182
 السلوفينية  -9184
 الكشوبية : لغات سالفية غربية -9185

 البولندية  -91851
 التشيكية  -9186
 السلوفاكية  -9187
 الصوربية  -9188
 البوالبية  -9189
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  لغات بلطبقية ولغات هندأوربية  -919

 لغات بلطقية -9191-9193
 رومينية األلبانية، وال: لغات هندأوربية أخرى -9199

 اللغات األفرو أسيوية الحامسا مية والسامية  -92
 األكادية واألشورية  -921
 اآلرامية  -922
 الرسيانية  -923
 العربية  -924
 الكنعانية  -926

 املالطية  -9279
 اللغات األثيوبية  -928
 اللغات العربية الجنوبية  -929
 مرصية قدمية، بربر، اللغات االفرو اسيوية الالسامية، -93

 قبلية، تشادية، الهوسا
لغات التية، أورالية، الدرافيدية، مغولية، تركية، ترتية،  -94

 فنلندية، برمية سيبريية، املاليامية 
صينية، تبتيه يابانية، : لغات رشق وجنوب رشق أسيا -95

الكورية، البورمية، لغات ناي، لغات فيت مونج، فيتامية، 
 ) يةخمري(كمبورية 

 ،الكونغولية، لغات النيجر : اللغات األفريقية -96
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كومو، –الولوف، الفوال، االيبو، يوروبا، لغات جا، فولتا  

 البانتو، السواحيلية
 اللغات الوطنية بامريكا الشاملية  -97
 اللغات الوطنية بأمريكا الجنوبية  -98
 يوان مدغشقرية، ماليو، اندونيسية، تا: لغات متفرقة -99

 

 دوريات باللغات األفريقية مثال

 دوريات   050

   اللغات األفريقية 

 059.6 

  باللغات الوطنية بأمريكا الشاملية القرآنتفسري 

  الكريم القرآنتفسري 

  اللغات الوطنية بأمريكا الشاملية 

227.97  
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 "األشخاص " التقسيامت املوحدة : خامسا

 األشخاص الفرويون  -01

 موعات األفراد مج  -02

 األفراد حسب العرق والساللة والوطنية   -03

 األفراد حسب الجنس  -04

 الذكور   -041

 اإلناث  -042

 الوالدان واألجداد  -043

 األحفاد  -044

 اإلخوة واألخوات  -045

 األقارب -046

 األفراد حسب العمر -05

 األفراد حسب الخصائص االجتامعية  -06

 مرضة، متخلفون، موهوبون : فراد حسب الخصائص الجسديةاأل -08

 أكادمييون، باحثون : أفراد عموميون وأفراد مبتدئون -09

 أفراد عاملون يف الببلوجرافيا  -091

 أفراد عاملون يف املكتبات واملعلومات  -092

 موسوعيون  -093
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 النارشون والصحفيون  -097

 وعلم النفسأفراد يف الفلسفة والخوارق  -1

 أفراد يف الخوارق   -13

 أفراد يف علم النفس -15

 أفراد يف مجال الديانات  -2

 أفراد يف مجال الدين اإلسالمي  -21

 أفراد يف مجال علوم القرآن الكريم   -22

 أفراد يف مجال الحديث النبوي الرشيف   -23

 أفراد يف مجال التوحيد وأصول الدين اإلسالمي  -24

 أفراد يف مجال الفقه اإلسالمي  -25

 أفراد يف مجال التصوف اإلسالمي -26

 أفراد يف مجال الدين املسيحي  -27

 أفراد يف مجال الدين اليهودي -296

 أفراد يف مجال العلوم االجتامعية   -3

 أفراد يف مجال اإلحصاء  -31

 أفراد يف مجال السياسة -32

 أفراد يف مجال االقتصاد  -33

 أفراد يف مجال القانونيون  -34

 أفراد يف مجال اإلدارة العامة  -35
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 أفراد يف مجال العلوم العسكرية  -355
 أفراد يف مجال الخدمات االجتامعية -36
 أفراد يف مجال الرتبويون و املعلمون -37
 أفراد يف مجال التجارة واالتصاالت والنقل واملواصالت   -38
 جال العادات والسلوك والفلكلورأفراد يف م -39
 أفراد يف مجال اللغات   -4

 اللغويون العرب -41
 اللغويون االنجليز واألمريكان  -42
 اللغويون األملان   -43
 اللغويون الفرنسيون   -44
 اللغويون االيطاليون   -45
 اللغويون األسبان   -46
 اللغويون الالتينيون  -47
 ونانيون اللغويون الي -48
 اللغويون الغري مذكورين سابقا  -49
 العلامء  -5

 الرياضيون  -51
 الفلكيون  -52
 الفيزيائيون  -53
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 الحفريون  -56

 علامء األحياء -57

 علامء النبات  -58

 علامء الحيوان  -59

 التكنولوجيون  -6

 األطباء -61

 هندسون امل -62

 الزراعيون  -63

 علامء االقتصاد املنزيل -64

 املحاسبون ورجال اإلدارة  -65

 الكيميائيون التكنولوجيون  -66

 الصناع  -67

 الصناع -68

 البنائون  -69

 الفنانون يف مجال الفنون الجميلة  -7

 الفنانون يف مجال تخطيط املساحات  -71

 املعامريون  -72
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 اتون النح -73

 الرسامون -74

 الرسامون يف مجال التصوير الزيتي  -75

 الطباعون  -76

 املصورون الفوتوغرافيون  -77

 املوسيقيون  -78

 الرياضيون  -796

 األدباء  -8

 الشعراء -81

 الدراميون واملرسحيون  -82

 القصاصون  -83

 كتاب القصاصات  -84

 الخطباء واملتناظرون  -85

 ألدباء والنقاد ا -86

 الفكاهون والهجاؤون  -87

 األفراد العاملون يف مجال الجغرافيا والتاريخ واألنشطة ذات العالقة  -9

 الجغرافيون والرحالة واملستكشفون  -91

 الرتاجم  -92
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 األثريون  -93

 املؤرخون والتاريخيون  -94

 رجال األنساب  -97

 

 عادات وتقاليد الفنانون  1-

  390  العادات والتقاليد  

  700   الفنانون 

 390.7   

    

929 -920نجيب محفوظ األديب العاملي صاحب جائزة نوبل يفضل الرتاجم املوضوعية من   2-

  92 رمز الرتاجم 

     + 810 رمز األدب العريب 

   ن، م رموز املرتجم له928.1 

    

 أعالم األطباء عرب العصور  3-

  920 من 92 لرتاجما 

   + 610 من 61 الطب 

 بدون رموز ألنها تراجم مجمعه 926.1 
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   أعالم علامء النبات  4-

  920 من 92 الرتاجم 

    + 580 من 58 علم النبات 

 925.8   

   أعالم اإلسالم  5-

  920 من 92 الرتاجم 

    + 210 من 21 اإلسالم 

 922.1   

   ملنعم رياضالشهيد عبد ا  6-

  920 من 92 الرتاجم 

    + 355 الحروب والعلوم العسكرية 

  ع قلب االسم.  ر923.55 

    

   الفيزيائيون العرب واألجانب  7-

  920 من 92 الرتاجم 

    + 530 من 53 الفيزياء 

 925.3   
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   الطباعون عرب العصور  8-

  920 من 92 الرتاجم 

    + 760 من 76 الطباعة 

 927.6   

    

  اللغويون األملان  9-

  920 من 92 الرتاجم 

    + 430 من 43 اللغة األملانية 

 924.3   

    

  اللغويون العرب  10-

  920 من 92 الرتاجم 

    + 410 من 41 اللغة العربية 
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 التقسيامت اللغوية

 يف إليه اإلشارةغات التي سبق يالحظ أنه يوجد يف الجداول املساعدة جدول الل

 :باختصار وهو األولبداية املجلد 

  نظم الكتابة، علم األصوات اللغوية، التهجي والنطق للشكل اللغوي القيايس-1 

   القيايس اللغوي االشتقاق علم -2

  القيايس املعاجم للشكل اللغوي -3

  القيايس قواعد اللغة للشكل اللغوي -5

 )جات املحليةالـلـه(يخية والجغرافية  االختالفات التار-7

  ، التطبيقات اللغوية القيايس االستخدام اللغوي -8

  التهجياملعنى، النطق، :  األلفاظ-81

  التعبري اللغوي البنايئ لقواعد اللغة -82

  التعبري اللغوي السمعي -83

 التطويرية والعالجية  :القراءة تشمل: القراءة-84

  كتب القراءة - 86
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 يف خانة يالحظ اشرتاك جميع اللغات يف الخالصة الثانية املئة يف وضع تلك الرموز  - أ 

 يف املئات رمز اللغات، رمز 4 اللغات األخرى،حيث ميثل رقم 490األحاد ماعدا رقم 

 :العرشات نوعى اللغة، رقم األحاد التقسيم اللغوي فمثال

 423 يزي إنجل- انجليزي،قاموس 413 عريب –قاموس عريب   -

 445 ، قواعد اللغة الفرنسية435قواعد اللغة األملانية   -

  427 االنجليزيةجات الـلـه، 417 جات العربيةالـلـه  -

اللغة  يف العرشات 2ميثل اللغة العربية، رقم   يف العرشات1يالحظ أن رقم 

 .440من  الفرنسية يف العرشات 4يف العرشات األملانية، رقم  3 رقم 420االنجليزية من 

يالحظ أن املعاجم ثنائية اللغة تكون تحت اللغة الغري قومية األقل استخداما    -ب

 .يليها العالمة العرشية ثم رمز اللغة القومية

 423.1قاموس املورد انجليزي، عريب أو عريب انجليزي مبرص يكون   -

 413.2قاموس املورد انجليزي، عريب أو عريب انجليزي بأمريكا  -

 403قاموس متعدد اللغات يكون تحت رقم ال  -ج

  403قاموس انجليزي، عريب، فرنيس، الرمز 
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 التقسيامت األدبية

 يف رقم العرشات وهو نوع اللغة واختالفها يف وأدبهايالحظ التشابه بني اللغات  

أما رقم األحاد ميثل الشكل ) اللغات (4بدال من رمز ) اآلداب (8رقم املئات بوضع رمز 

 : وهواألديب

 الشعر  1-

 ) املرسحيات(الدراما   2-

 القصص  3-

 املقاالت   4-

 الخطب   5-

 الرسائل   6-

 الفكاهات واألهاجي  7-

 .املقتبسات، األقوال املأثورة، النكات املذكرات اليوميات: كتابات أدبية متنوعة  8-

 :ويالحظ ما ييل

 ) ةنوع اللغ( يف رقم العرشات وآدابهااشرتاك اللغات   1-

 810 األدب العريب  410 اللغة العربية   -
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  830 األدب األملاين  430 اللغة األملانية   -

 840 األدب الفرنيس 440 اللغة الفرنسية   -

  مكانه ميثل األدب8 املئوي ووضع رقم 4ف رقم ذألست معي أن ح

 فمثال ) الشكل األديب(اشرتاك اآلداب اللغوية رقم األحاد   2-

القصص  - ، 832، الدراما األملانية 822 االنجليزية ا، الدرام812 العربية امالدرا  - 

 843، القصص الفرنسية 823 االنجليزية، القصص 813العربية 

 الرتاجم الفردية والجامعية

كأحد ن كتب الرتاجم الفردية والجامعية يتم ترميزها إما موزعة عىل املوضوعات إ 

جمع بني املوضوع وتراجمه يف املكتبات القومية  لل092رموز التقسيامت املوحدة 

 وهذا هو 928 إىل 920والعامة واملتخصصة الكبرية أو وضعها يف مكان مستقل تحت رمز 

 : املتبع يف املكتبات املدرسية حيث يالحظ األيت

أو موضوعيا تحت رمز ) جغرافيا(تراجم األفراد الغري محددة زمنيا أو مكانيا   -  أ 

920.02. 

 .920.09 – 920.03الرتاجم العامة موزعة مكانيا    -ب
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 932 من 920.032 فمثال تراجم قدماء املرصيني

 940 من 920.04 تراجم األوربيني

 950 من 920.05 تراجم األسيويني

 953.1 من 920.0531 تراجم السعوديني

 960 من 920.06 تراجم اإلفريقيني

 962 من 920.062 تراجم املرصيني

 970 من 920.07 م األمريكيني الشاملينيتراج

 980 من 920.08 تراجم األمريكيني الجنوبيني

 994 من 920.094 تراجم األسرتاليني

 ويتم تركيب  موزعة موضوعيااألشخاص تراجم طبقات من 928 إىل 920.1األرقام من  -ج
  ومعه املوضوع)الرتاجم (92رمز 

  926.1 ف الصفر ذ حيتم  92+ 610 فمثال تراجم األطباء  - 
  927  ف الصفرين ذيتم ح 92+700  الفناننيتراجم   - 
  928.1  ف الصفر ذيتم ح 92+810 تراجم األدباء العرب   - 
  923.55 = 92+ 355 تراجم العسكريني   - 

 :يالحظ أيضا -د 
 .920.1البيلوجرافيون 

 920.2 املكتبيون وجامعو الكتب



 

مهارات تصنيف الكتب وأوعية املعلومات  

 

 

 
 109   

 

  920.3 املوسوعيون

 920.4 بائعو الكتب النارشون

 920.5عىل األخبار  الصحفيون املعلقون

 920.7األشخاص طبقا لنوع الجنس 

  920.71 تراجم الرجال 

 920.72 تراجم النساء 

  928-921 وأيضا 920.5-920.1أشخاص مل ترد يف األرقام من 

 923 الرحالة والجغرافيون

 928األدباء واملؤرخون 

 -08نواع األشخاص بأ التاريخ الوصفي فيام يتعلق

 -081 بالرجال  التاريخ الوصفي فيام يتعلق

 -082 التاريخ الوصفي فيام يتعلق بالنساء 

  -083 التاريخ الوصفي فيام يتعلق باألطفال 

 -0835  20 حتى سن 12بالشباب من سن  التاريخ الوصفي فيام يتعلق

 -084 واملسنني  سنة،21باألشخاص من سن  التاريخ الوصفي فيام يتعلق

  -085  واألقارببالوالدين  التاريخ الوصفي فيام يتعلق

 -086  املعينةاالجتامعيةباألشخاص طبقا لخصائص  التاريخ الوصفي فيام يتعلق
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 -087 التاريخ الوصفي فيام يتعلق باملعاقني واملرىض واملوهوبني 

  بالسالالت، العرقية، القومية  التاريخ الوصفي فيام يتعلق

 جغرافيةاملناطق ال

 :ييلطبقا ملا الفرتات التاريخية، األشخاص 

  بشكل عام األماكن املساحات واملناطق، -1

 .وتشمل املناطق القطبية:  املناطق املتجمدة-11

 . املناطق املعتدلة-12

 . املناطق املدارية-13

  كالشواطئ والجبال والسهول والكهوف والوديان والرتبة:  اليابس وأشكالها-14

  صحاري، غابات أرايض أعشاب، حدائق: ناطق طبقا ألنواع النباتات امل-15

 . بحار، أنهار، برك، مستنقعات، عيون، أبار :  الهواء واملاء-16

 . الغالف الجوي-161

   املحيطات والبحار – 162

  ) األطليس (األطلنطي املحيط -163

والجنويب، بحر جاوا، بحر يشمل بحر اليابان، بحر الصني الرشقي : املحيط الباسفييك-164

 .أرافورا، بحر برينج
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خليج عدن،  يشمل قناة السويس، البحر األحمر، الخليج العريب،: املحيط الهندي-165

 .بحر العرب، بحر أندمان، مضيق هرمز، باب املندب

  املياه القطبية -167

  املناطق االجتامعية االقتصادية -17

 .واإلمرباطوريات طبقا لألوضاع السياسية مثل الكتل  املناطق االجتامعية االقتصادية-171

الدول النامية : االقتصاديةلدرجة التنمية   املناطق االجتامعية االقتصادية طبقا-172

  .املتقدمة

مناطق ريفية وحرضية :  املناطق االجتامعية االقتصادية طبقا للكثافة السكانية-173

 .وضواحي

 ن  املناطق طبقا لرتكيز األديا-176

  اإلسالمية املناطق -1761

  املناطق املسيحية -1762

  من الكرة األرضية أخرى مناطق -18

  الرشق والغرب، الشاميل والجنويب :  نصفا الكرة األرضية-181

   أحواض املحيطات والبحار -182

  الفضاء -19
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  العامل القديم -3

  قارة أوربا -4

  قارة آسيا -5

  قارة أفريقيا -6

 ة أمريكا الشاملية  قار-7

  قارة أمريكا الجنوبية -8

  قارة أسرتاليا ومناطق أخرى مل تذكر من العامل -9

 وهذا يتطلب الرجوع إىل الجدول الخاص باملكان املوجود يف أول املجلد األول 

  32 من رمز املكان 932الفرعونية نجد أنها  فمثال مرص

  35  من رمز املكان935 العراق القدمية

  مرص يف أفريقيا2 قارة أفريقيا، 6 ألن 62 من رمز املكان 962خ مرص الحديث تاري

 مرص يف 2 قارة أفريقيا، 6، )910من ( جغرافيا 1 الن رمز 916.2 جغرافيا مرص حديثا 

 أفريقيا 

 4 شبه الجزيرة العربية، 3 أسيا، 5 فرمز 534 من رمز املكان 953.4تاريخ سلطنة عامن 

 عامن 
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 رمز املكان لسلطنة 534 يف العرشات الجغرافيا أما 1 ألن 915.34ة عامن جغرافيا سلطن

 .عامن

 1ميكن تركيب رقم جغرافية املكان من رقم تاريخ وذلك بوضع رقم : ملحوظة

مع تحريك العالمة العرشية ) 9(يف خانة العرشات بعد األصل التاريخي ) جغرافيا(

 .فمثال

 967.11 تم وضع رمز الجغرافيا بني القارة واألصل 914.3 أملانيا، جغرافيا أملانيا تاريخ 943

 916.711تاريخ الكامريون، جغرافيا الكامريون 

 916.2تاريخ مرص، جغرافيا مرص  962

 915.31 تاريخ اململكة العربية السعودية، جغرافية اململكة العربية السعودية 953.1

 )األرقام(تحليل الرموز 

 .يف والفهرسة املوضوعية هناك عالقة وثيقة بني التصن

   الرقم أيفالتصنيف يعرب عن املوضوع بالرمز 

 والفهرسة املوضوعية تعرب عن املوضوع باللفظ أي الكلمة 

أو الرقم يجب أن يكون دقيقا، ويجب معرفه الرقم وتحليله فمثال نجد  والتعبري بالرمز

 الرموز اآلتية 

131 ،231 ،331 ،431 ،531  
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 )شجرة العائلة(ملئوي مختلف إن األصل ا  -  أ 

العلوم ( يف املئات 3) الديانات(يف املئات  2، )الفلسفة( يف املئات 1فرقم 

 ) العلوم البحتة( يف املئات 5، )اللغات( يف املئات 4) االجتامعية

 )اآلباء األصل املئوي( يف العرشات مختلف الختالف 3رقم    -ب

 مع الديانات تعني علوم 3الرفاهية،  مع الفلسفة تعني طرق التخاطر لتحقيق 3

) اللغة األملانية( يف اللغات 3، )االقتصاد( مع العلوم االجتامعية 3الحديث النبوي، 

 ).الفيزياء( يف العلوم البحتة 3

 النبوي  مع الحديث1 يف األحاد مع علم النفس الشعبي ميثل طرق التخاطر، )1(  -ج

 مع األملانية 1 اقتصاديات العمل،  مع االقتصاد يعني1يعني أصول الحديث، 

 .)ميكانيكا الجوامد(مع الفيزياء  1يعني الكتابة األملانية، 

 حلل الرموز اآلتية وبني موضوعها  

  الصحة الشخصية 3 الطب، 1 التكنولوجيا 6  613

  مرص أي تاريخ مرص الحديث 2، أفريقيا قارة 6 التاريخ، 9  962

 السعودية أي تاريخ 1 شبه الجزيرة العربية، 3، آسيا قارة 5 التاريخ، 9  953.1

 السعودية أي تاريخ السعودية حديثا
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  يف اآلحاد يحفظ مكان املوضوع يف0 املكتبات، 2 يعني املعارف العامة، 0 020

  علم املكتبات 

  جغرافيا مرص  مرص2 قارة أفريقيا، 6 جغرافية، 1 األصل التاريخي، 9  916.2

  الكيمياءعلم   يحفظ مكان التفريعات0، الكيمياء 4 البحتة،  األصل العلوم5  540

 . الرسم اليدوي الحر املوضوع3  الرسم4يلة، م األصل الفنون الج7  743

 . اللغويةالنحو والقواعد  النحو والرصف5 اللغة العربية، 1 األصل اللغوي، 4  415

 .اإلنجليزية اما يف اآلحاد الدر2 اللغة اإلنجليزية، 2 األصل األديب،8  822

عريب أو العربية قاموس ثنايئ إنجليزي  1  معاجم،3 . اإلنجليزية2اللغات،  4  423.1

 . عريب إنجليزي مبرص 

 عريب أو – اإلنجليزية قاموس ثنايئ إنجليزي 2 معاجم، 3العربية،   اللغات4  413.2

 عريب إنجليزي يف غري الدول العربية 

 لوحات املطبوعة واملطبوعات  ال9  الطباعة6 الفنون، 7  769
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 : ومدارس الفصل الواحداألطفال ورياض االبتدائيةالتصنيف باملدرسة 

 : تحتوي املكتبة عىل ثالثة نوعيات من الكتب وهي

 :  املحيلواملجتمعأوال الكتب التي تخدم املعلمني وأرسة املدرسة 

تصنيفا دقيقا ا لذلك يراعي تصنيفه تلك الكتب فوق مستوى التالميذ أنيالحظ  

 ويتم ذلك من خالل رموز حسب الخالصات الثالثة والجداول لكل الرتب العرشة الرئيسية،

 .التصنيف املوجودة بالجداول

وميكن أن تكعب كتبها باللون األبيض لكل الرتب العرشة أو تكعب كل رتبة  

 باللون املتفق عليه لكتب التالميذ 

 : لألطفالكتب الحقائق : ثانيا

 حقائق ومعلومات مبسطة يف كل رتبة من الرتب لألطفاله الكتب تقدم وهذ 

 : العرشة وهي

 .99 – 000حقائق ومعلومات عامة   1-

 املدرسية، ماذا تعرف عن؟ سلسلة لقاءات حول الكتب اإلذاعةوتشمل عىل  

 وصغهاواملكتبات،سلسلة مصادر التعلم، معلومات يف الدين والسياسة والتاريخ ميكن 

حول الكتب واملكتبات،   لسلسلة لقاءات020، أو تحت الخالصة الثانية 000مز تحت ر

 . 004 معلومات يف الدين والسياسة والتاريخ، معلومات عن الكمبيوتر يف 080
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  199 – 100حقائق ومعلومات فلسفية وأخالقية وسلوكية   2-

 كتب عن النجاح والفشل والحب والكراهية فهي فقد تحتوى معلومات مبسطة 

، 170 رمز واالجتامعية، وقد تعالج األخالق العائلية والسياسية 150سلوكية تحت رقم 

 .170، 150 أو فروعه 100 تحت األصل فتلك الكتب توضع

  299-200: الحقائق الدينية  3-

كاة والحج والسرية والنبوة زتعطي معلومات مبسطة عن الصالة والصيام وال 

   .باألخرض العبادات وتكعب 250، اإلسالم 210 ديانات أو 200 ترمز برمز األنبياءوقصص 

  399 إىل 300 االجتامعيةالحقائق   4-

 املجتمع،  تعطي معلومات مبسطة عن السكان واألرسة،االجتامعيةفكتب الحقائق  

 لألدب 390 أو 300التعليم، املواصالت والعادات والتقاليد واألدب الشعبي تحت رمز 

 .األرسة واملجتمع 301 املواصالت، 380يم،  التعل370الشعبي 

 :الحقائق واملعلومات اللغوية  5-

، كتب 410 أو 400وهي كتب مبسطة عن تعلم الخط والكتابة العربية تحت رقم  

  420 أو 400تعلم اللغة اإلنجليزية 
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 : كتب الحقائق واملعلومات العلمية  6-

موضوعات عن  520ت فلكية يف  أو موضوعا510يف تعلم الحساب والرياضيات يف  

 وميكن جميعا تحت 590 ، الحيوانات580، معلومات عن النباتات 530الصوت والكهرباء 

 .500األصل 

 : كتب الحقائق التكنولوجية  7-

، 640، التدبري املنزيل 630، الزراعة 620، الهندسة 610معلومات مبسطة عن الطب  

 .600 األصل أو تحت 680، 670، 660الصناعات 

 كتب الحقائق الفنية   8-

 790، الرتفية 780 املوسيقى 770، التصوير الفوتوغرايف 760، الطباعة 740يف الرسم  

  

 الحقائق األدبية   9-

 إنجليزية، وشعر وقصص ودراما 810من شعر ومرسحية وقصص مبسطة عربية  

  وتكعب باللون الرصايص 800 األصل أو توضع كلها تحت 820

   .  تكعب باللون البني920، الرتاجم 900،  التاريخية والجغرافية والرتاجمالحقائق 10-
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 : األطفالثالثا أدب 

نظرا ألهمية القصة يف تنمية خيال الطفل وتنمية ثروته اللغوية واألدبية والعلمية  

والفنية والتاريخية والرتبوية فقد أهتم كتاب أدب الطفل بالقصص، وأعطوها أهمية 

 : ص أنواع متعددة منهالقصلو. خاصة

 وعلمية  فهناك قصص تتناول جوانب دينية وتاريخية:القصص متعددة املوضوعات   1-

فإنها توضع يف ) دين وتاريخ وعلوم(مثال، ونظرا ألنها تتناول أكرث من رتبة رئيسية 

 . وتكعب مثل الحقائق واملعلومات العامة080، أو 001املعارف العامة تحت 

 مثل قصة يف التأين السالمة إلسامعيل عبد لوكية والتهذيبية واألخالقيةالقصص الس   2-

الفتاح، الولد األمني والكلب الويف للمؤلف السابق، الدرس العظيم تأليف مجدي 

صابر، الصديق املجهول تأليف وجدي رزق غايل وهذه القصص توضع تحت رقم 

وتكعب مثل كتب . 170، القصص األخالقية 150 أو القصص السلوكية 100األصل 

 .الحقائق الفلسفية والنفسية

 أو تحت أرقام العرشات واآلحاد، فمثال القصص 200 وهي كثرية وتوضع تحت األصل القصص الدينية   3-

 ، زوجات239، السرية النبوية 212، قصص األخالق اإلسالمية 242، قصص األنبياء 229القرآين تحت 
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سلسلة أطفالنا يف : لعطرة من أمثال تلك القصصالرسول وأهله وأصحابه مع سريته ا

، 229 أو 220 أو 200إنها تحت رمز . آيات وقصة األستاذ رزق هيبة: رحاب القرآن الكريم

، سلسلة حكايات من 239 أو 230 أو 200سلسلة محمد خاتم النبيني تحت رمز األصل 

 . وهى، توضع مع الحقائق واملعارف الدينية229، 220 أو 200القرآن 

 أو إذا 300  تحت األصلالقصص االجتامعي والتعليمي واألساطري واألدب الشعبي   4-

ومن . 390، 300، أدب شعبي 370 أو 300، تعليمية 301 أو 300كانت قصص اجتامعية 

 املكتبة الخرضاء 301 أو 300أمثلتها سلسلة األرسة السعيدة إلسامعيل عبد الفتاح 

 .الحقائق االجتامعيةوتكعب تلك الكتب مثل . لألطفال

 مواقف أفعال 410 أو 400 مثل تعالوا نغنى حروف الهجاء رمز 400 القصص اللغوية   5-

 أما القصص اللغوية 410 أو 400، سلسلة لغتنا الجملية 410 أو 400وحروف 

وتوضع تلك القصص مع الحقائق . 420أو  400االنجليزية فتكون تحت الرمز 

 .اللغوية

 510 أو 500 أو تفريعاته، املربع السحري تحت 500ية تحت رمز القصص العلم   6-

 .590 أو 500، الخيول العربية 530 أو 500الحرارة تحت 

  أو تفريعاـتــه فـمــثال عـلــم االلكرتونـيــات600 تـحــت األـصــل القـصــص التكنولوجـيــة   7-
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 600د الصامء ، الغد620 أو 600 األقامر الصناعية 620 أو 600، الطائرات النفاثة 620 أو 600 

 . وتوضع تلك القصص مع كتب الحقائق واملعلومات التكنولوجية610أو 

تحت رمز  أو تفريعاته سلسلة هيا نتعلم الرسم 700القصص الفنية تحت األصل    8-

 تسايل 780 أو 740  تعلم املوسيقى700، موسوعة الفن املرصي القديم 740 أو 700

 .مع الحقائق الفنية وتوضع تلك القصص 790 أو 700وترفيه 

 800 العربية  أو تفريعاته القصص800 تحت األصل القصص األدبية والشعر املرسحية   9-

 812، 810 أو 800، املرسحية العربية 811 أو 810 أو 800، الشعر العريب 813 أو 810أو 

 اإلنجليزي ويالحظ أن الشعر 823 أو 820 أو 800ونفس الوضع للقصة االنجليزية 

 .822 أو 820 أو 800 اإلنجليزية أما الدراما واملرسحيات 821 أو 820  أو800

 من  أو تفريعاته مثل سلسلة حكايات900 تحت القصص التاريخية والجغرافية   10-

. 930 أو 900 قصة األهرامات 910 أو 900، حكايات حول انهار العامل 930 أو 900بلدنا 

 .وتوضع مع الحقائق التاريخية

 . مثل قصة ابن خلدون، اسحاق نيوتن920 أو 900 تحت رمز لشخصياتقصص ا   11-
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 أنشطة عملية

ـات ـة املعلوـم ـة ـمـن الكـتـب وأوعـي ـتم إحـضـار مجموـع ـي

 ويتم) محارضات- أرشطة فيديوCD – –دوريات (األخرى 

تحديد موضوعاتها واستخراج أرقام التصنيف الخاصة بهـا

 .من جداول خطة ديوي والكشاف النسبي لها



 

 123  
 

 املراجع

دار : القاهرة  -حسن عبد الشايف / فهرسة والتصنيفال : اإلعداد الفني للكتب يف املكتبات
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 .1998دار الكتاب اللبناين، : بريوت، لبنان 

باىت، ترجمة فتحي عثامن . . س/ الطبعة الثامنة عرش : ديوي العرشي مقدمة إىل تصنيف

 . 1985جامعة القاهرة ، : القاهرة  -. أبو النجا

 -انجليزي (معجم مرشوح : والتوثيق واملعلومات ت العلمية يف علم املكتباتمعجم املصطلحا

   . 1991 للنرش والتوزيع ، الدار الدولية :  القاهرة-.مفتاح محمد دياب ) / عريب
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